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Zákupský zpravodaj

Měsíčník zákupských občan ů

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
začátkem letošního roku se vzdal mandátu zastupitele města
Zákupy pan Boris Ornst. Důvodem je přestěhování. Na jeho
místo nastoupil pan Josef Jirotka. Panu Ornstovi bychom rádi
poděkovali, a to nejen za činnost v zastupitelstvu, ale i za práci,
kterou, zvláště pak v Nových Zákupech, pro město odvedl.
V současné době město Zákupy připravuje výběrová řízení
na dodavatele stavebních prací na zateplení školky, jídelny a
tělocvičny v areálu základní školy. Připravují se podklady, realizační dokumentace apod. Další výběrové řízení je na dodavatele
zametacího úklidového stroje. Obě tato výběrová řízení svým
finančním objemem spadají do režimu zákona o veřejných zakázkách. Administrace obou řízení je náročná. Jelikož se jedná o
akce, na které se čerpají dotace z evropských fondů, musí
s administrací a organizací výběrových řízení pomoci odborné
firmy.
Další akcí, kterou se město pokusí realizovat, je oprava kulturního domu. Rekonstrukce by měla spočívat v zateplení pláště
a střechy budovy, výměně oken a změně způsobu vytápění
s instalací nových rozvodů tepla. Náklady na provoz by se výraz-

PODĚKOVÁNÍ

ně snížily. S tímto projektem se pokusíme uspět a požádat o dotaci z Operačního fondu životního prostředí.
Dovolte nám, abychom vás na závěr pozvali na ples města
Zákupy, který bude již tradičně pojat jako maškarní. Ples se koná
15. března v Kulturním domě v Zákupech.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města

Rád bych poděkoval všem organizátorům dvou akcí, a to Posezení se seniory v jídelně
a V. Zákupského masopustu. Zvláštní poděkování zaslouží Pelánovi a paní Eva Dědková za připravené občerstvení a vroucí uvítání masopustního průvodu na jejich zahradě.
Díky…
Ing. Radek Lípa, starosta města

Informace z jednání Zastupitelstva města Zákupy a schůzí Rady města Zákupy
(Za rubriku odpovídá Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)

Stručně z jednání rady města dne 6., 13. a 18. 2. 2013
vy, s účinností od 1. 3. 2013, nájemné 0,10 Kč/m2/rok Farmě
Svitavka, s. r. o., Zákupy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu
pozemku, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu pozemků p. č.
934 o výměře 8 660 m2 a pozemku p. č. 1016 o výměře 10 626
m2 v k. ú. Zákupy na dobu určitou v termínech 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června, 6. července, 3. srpna, 7. září, 5. října a 2.
listopadu 2013 a dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemku,
kterým se prodlužuje doba trvání nájmu pozemků a upravuje
zákres pronajatých pozemků p. č. 975 o výměře 10 330 m2, pozemku p. č. 976 o výměře 18 000 m2, pozemku p. č. 977 o výměře 400 m2 a pozemku p. č. 980 o výměře 5 000 m2 v k. ú. Zákupy
na dobu určitou v termínech 2. března, 5. – 6. dubna, 3. – 4.
května, 31. května – 1. června, 5. – 6. července, 2. – 3. srpna,
6. – 7. září, 4. – 5. října a 1. – 2. listopadu 2013.

Záměry města, pozemky, věcná břemena
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout pozemek p. č. 430 trvalý travní porost o výměře 4470 m2 a pozemek
p. č. 433 orná půda o výměře 12840 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, na dobu neurčitou, k zemědělským účelům; pronajmout
pozemek p. č. 2333 zastavěná plocha o výměře 824 m2 a pozemek p. č. 2339 ostatní plocha o výměře 735 m2 v k. ú. Zákupy,
na dobu neurčitou, za účelem zahrada; prodat pozemek p. č.
611/2 ostatní plocha o výměře 22 m2 a pozemek p. č. 611/3
ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy neschválila záměr města prodat část
pozemku p. č. 1004 ostatní plocha o výměře 1200 m2 a část pozemku p. č. 1007 vodní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila pronajmout pozemek p. č. 556
trvalý travní porost o výměře 14472 m2, pozemek p. č. 591 TTP
o výměře 4746 m2, pozemek p. č. 592 TTP o výměře 213 m2 v k.
ú. Kamenice u Zákup, na dobu neurčitou, za účelem sekání trá-

(Pokračování na stránce 2)
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skytování odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
městem Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 6 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 503,
s paní J. K. z Prahy 4, od 1. 3. 2013. Rada města Zákupy schválila odpisový plán majetku Domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou Zákupy na rok 2013 dle předloženého
návrhu.

(Pokračování ze stránky 1)

Rada města Zákupy schválila uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění
kabelového vedení NN + skříň v pilíři na pozemku p. č. 1677/4
v k. ú. Božíkov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení, týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese
Nové Zákupy 532, Zákupy – žadatel o byt nejeví zájem.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o nájmu
bytu v majetku města v upraveném znění a dodatek ke smlouvě
pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003
Sb., ve střešní nástavbě Školní 333, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření dohody o splátkách,
týkající se úhrady kauce ve výši 3.000,- Kč na byt č. 15 o velikosti 1+1na adrese Nové Zákupy 511, Zákupy ve výši 1 000,- Kč
měsíčně.
Rada města Zákupy vzala na vědomí oznámení o stanovení
ceny tepelné energie z tepelných zařízení v Zákupech pro rok
2013, schválila s účinností od 1. 1. 2013 dodatek č. 5 Ceny tepelné energie (médií) a předpis záloh na rok 2013/1 ke Smlouvě
o dodávce a odběru tepla a TUV s Lubomírem Koubou, realitní
kancelář, Česká Lípa, kterým se mění dodatek č. 4 – Ceny médií
a předpis záloh na rok 2012/1, schválila s účinností od 1. 1. 2013
dodatek č. 2 Ceny tepelné energie (médií) a předpis záloh na rok
2013/1 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla a TUV
s Lubomírem Koubou, realitní kancelář, Česká Lípa, kterým se
mění dodatek č. 1 – Ceny médií a předpis záloh na rok 2012/1
a pověřila starostu města k podpisu dodatků uvedených smluv
v předloženém znění.

Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 2. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. 2. 2013, zápis z 1. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 16. 1. 2013 a zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 4. 2. 2013 včetně
plánu činnosti této komise na rok 2013.
Rada města Zákupy zřídila škodní komisi města Zákupy
ve složení: předseda Mgr. Čestmír Kopřiva, členové Ing. Jiřina
Fridrichová, Bc. Zdeňka Kadlecová, Monika Pötschová, Mgr.
Michal Vinš a schválila Směrnici MěÚ Škodní komise a škodní
řízení.
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy předala p. Josefu Jirotkovi osvědčení
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Zákupy dnem
29. 1. 2013.
Rada města Zákupy odsouhlasila zapojení města Zákupy do
akce „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budově
Městského úřadu Zákupy dne 10. března 2013.
Rada města Zákupy schválila mandátní smlouvy na zajištění
a komplexní administraci zadávacího řízení, a to: se společností
Energy Benefit Centre o. p. s., Praha 6, na veřejnou zakázku
na projekty „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny
v areálu ZŠ Zákupy“ a „Snížení energetické náročnosti budovy
MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“ a se společností
BlueFort s. r. o, Janské Lázně na podlimitní veřejnou zakázku
na projekt „Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy“ a pověřila
starostu města Ing. Radka Lípu podpisem smluv v předloženém
znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 50 tis. Kč do 100 tis. Kč k 31. 12. 2012.
Rada města Zákupy schválila mandátní smlouvy na zajištění
a komplexní administraci zadávacího řízení, a to: se společností
Energy Benefit Centre o. p. s., Praha 6, na veřejnou zakázku
na projekty „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny
v areálu ZŠ Zákupy“ a „Snížení energetické náročnosti budovy
MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“ a se společností
BlueFort s. r. o, Janské Lázně na podlimitní veřejnou zakázku
na projekt „Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy“ a pověřila
starostu města Ing. Radka Lípu podpisem smluv v předloženém
znění.
Rada města Zákupy vzala na vědomí přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 50 tis. Kč do 100 tis. Kč k 31. 12. 2012.

Finanční příspěvky
Rada města Zákupy schválila proplatit v objektu Gagarinova
327, Zákupy, náklady za zřízení sprchového koutu dle předložené faktury z finančních prostředků Správce bytového fondu města Zákupy.
Rada města Zákupy schválila občance z Nových Zákup jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 1 500,- Kč za účelem nákupu lednice.
Rada města Zákupy schválila finanční příspěvky FC Kamenice ve výši 2 000,- Kč na „Zimní turnaj v Mimoni“ a finanční
příspěvky TJ Zákupy oddílu fotbalu, žáci ve výši 1 000,- Kč na
turnaj starších žáků ve Stráži pod Ralskem, oddílu ASPV ve výši
6 000,- Kč na turnaj základních škol „Kin-ball Cup Zákupy“,
oddílu fotbalu, muži, ve výši 2 500,- Kč na fotbalový turnaj
v Heřmanicích v Podještědí, oddílu stolního tenisu ve výši 1 000,
- Kč na turnaj dvojic „Pinká celá rodina“ a oddílu stolního tenisu
příspěvek ve výši 1 000,- Kč na turnaj ve stolním tenisu „O pohár osvobození“.
Příspěvkové organizace
Rada města Zákupy schválila pro rok 2013 Postup pro po-

INFORMACE PRO OBČANY rubriku vede G. Štummerová
UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ze psů uplynula již 15. 2. 2013.

Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši 500,- Kč/os./rok a jeho splatnost je k 31. 5. 2013.
G. Štummerová – MěÚ Zákupy
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
BŘEZEN 2013
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

2. 3. – MUDr. Jana Maričová, Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
3. 3. – MUDr. Jana Maričová, Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
9. 3. – MUDr. Ladislav Záruba, Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
10. 3. – MUDr. Marcela Pánková, Máchova 70, Doksy, tel. 487 872 304
16. 3. – MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
17. 3. – MUDr. Alexandra Bruncová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 973
23. 3. – MUDr. Ivana Adamcová, Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel. 487 762 223
24. 3. – MUDr. Vladimír Henčl, Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 723 139
30. 3. – MUDr. Alexandra Bruncová, Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 973
31. 3. – MUDr. Andrej Ivanov, Moskevská 671, Česká Lípa, tel. 487 523 088

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Hasiči varují před tajícím sněhem a ledem
Konec zimy s sebou přináší řadu nástrah. Naše domy i okolí jsou často vystavené velkému množství sněhu nebo naopak tání. A obojí nese rizika.
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří
mají zákonnou povinnost se starat o majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy
a majetek dalších osob. Pokud už hasiči
vyjedou, tak je to v případě, kdy
jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popř. majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci s odstraňováním sněhu a ledu
v místech s větším pohybem osob
v centrech měst, na školách, školkách
nebo zdravotnických zařízeních.
Majitelé nemovitostí by měli odstraňovat ze střech sníh i led průběžně, aby
nedošlo k nadměrnému zatížení střešní
konstrukce. Kolik centimetrů prachového
či těžkého sněhu může na konkrétní střeše
maximálně ležet, lze vyčíst ze stavební
dokumentace. Majitelé objektů by si proto
měli všímat stavu střešních konstrukcí
a měli by vyhodnotit, zda zatížení způsobené vrstvou sněhu již nepřekračuje rizikové hodnoty dané stavební dokumentací.
Při odstraňování sněhu by lidé měli

Stručně z města…
Soutěž
V minulém vydání ZZ jsme vás informovali o tom, že město Zákupy se přihlásilo
do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a
realizaci programu regenerace městské
památkové zóny za rok 2012. Do soutěže
jsme se přihlásili s akcí Restaurování
souboru barokních soch na kamenném

postupovat maximálně opatrně, aby nespadli nebo se neprobořili. Dobré je
i zvolit vhodnou techniku – sníh odstraňovat rovnoměrně a nenahrnovat ho na jedno místo. Při shazování sněhu ze střechy
je potřeba dávat pozor na okolí, aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců či přihlížejících.
Velký pozor pak dávejte při oteplení,
kdy se odtávající sníh může posunovat na
rovné střeše a může dojít k její destrukci.
Ztěžklý sníh a tající části ledového příkrovu na střeše se mohou začít také odlamovat a ohrozit okolí budovy. Proto je důležité nejen odstraňovat sníh ze střech, ale
i zlikvidovat nebezpečné sněhové převisy
a rampouchy, které mohou svým pádem
ohrozit kolemjdoucí osoby nebo majetek
– pokud to nejde, pak rizikový
prostor alespoň viditelně označit nebo
ohradit.
Opatrní buďte i v roli chodců ve městech, kde může hrozit sesunutí sněhu či
ledu ze střech vysokých domů. Pozor
dávejte i na chodnících - voda z tajícího
sněhu místy přes noc umrzá a zledovatělý
chodník se tak leckdy stává nebezpečným.

Tající led pak představuje riziko při
zimních sportech jako bruslení. Při vstupu
na zamrzlou plochu si raději předem ověřte, zda je led dostatečně silný a bezpečný.
Rozhodně si cestou po ledu nezkracujte
cestu třeba do práce apod. a nikdy přes
zamrzlou vodní hladinu nezkoušejte jezdit
autem. Pozor dávejte i při venčení svých
čtyřnohých miláčků kolem řek a jezer.
I oni se mohou probořit a zůstat pod
ledovou krou. Záchranu zvířat, například
probořených srnek, vždy oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112 a vyřešení
situace nechte na hasičích.
Při oznámení na tísňovou linku stručně a zřetelně popište „co se stalo“, „kde
se to stalo“, „kdo volá“, případně jak je
tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých
vodních ploch je potřeba upřesnit, ke
kterému břehu je osoba blíže a popsat
nejvhodnější příjezdovou cestu. Hovor
ukončete až po celkovém předání informací a pokynu operátora tísňové linky.

mostě u kaple sv. Anny. Odborná komise,
složená z pracovníků Ministerstva kultury
ČR a zástupců Národního památkového
ústavu, celou realizaci posoudila a město
Zákupy obsadilo páté místo. K lepšímu
umístění bychom potřebovali do památek
investovat větší množství peněz a stále
a dlouhodobě zlepšovat stav městské
památkové zóny. Nemůžeme se měřit
s městy, jako jsou Turnov či Jablonec.

Městská památková zóna MPZ
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(Zdroj: s využitím informací GŘ HZS ČR)
autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová,
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

MPZ města Zákupy je značně rozlehlá
a možná i zbytečně velká. Město Zákupy
započalo s příslušnými úřady jednání
o možnosti zmenšení MPZ. Ulevilo by se
tak majitelům nemovitostí, které jsou
v současnosti součástí MPZ. Zjednodušila
by se jim možnost úprav jejich nemovitostí.
(Pokračování na stránce 4)

Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 3)

Elektronická aukce
Město Zákupy a jeho příspěvkové
organizace (ZŠ a MŠ Zákupy, DD a DPS
Zákupy) si nechalo zanalyzovat smlouvy
týkající se odběru elektrické energie. Pokud analýza dojde k závěru, že bychom

březen 2013
mohli mít elektřinu levnější, zapojíme se
společně s několika obcemi do tzv. elektronické aukce, kde bychom mohli uspořit
až 20 % nákladů na elektřinu.

Dotace na památky

ročně vypisuje ministerstvo kultury, obdržíme 200 tis. Kč. Tyto prostředky budou
použity na rekonstrukci střechy na bytovém domě na Mírovém náměstí č.p. 91.
Tento dům je nemovitou kulturní památkou zařazenou do rejstříku ministerstva
kultury.

V letošním roce z Programu regenerace městské památkové zóny, který každo-

ZŠ a MŠ Zákupy informuje

rubriku vede Mgr. Jiřina Šimková

Na začátku nového roku žila mateřská škola kromě běžných
aktivit také sportem. Většinu zasněžených dnů jsme využili
k bobování na blízkých svazích, kam jsme vyráželi s nadšenými
dětmi, které si užily bobování již při prvním sněhu v prosinci.
Nezůstalo ale jen u bobování. Značný sportovní výkon vyžadovala i cesta zasněženým lesem ke krmelci. Na bobech děti odvezly potravu pro zvířátka a připravily u krmelce lesní hostinu –
staré pečivo, jablíčka a především množství kaštanů, které jsme
na podzimních vycházkách nasbírali. Zahradu i hřiště rozveselily
na čas sněhové stavby a postavy rozmanitých sněhuláků,
v jejichž blízkosti se děti dostatečně pohybově vyžily při různých hrách. Škoda, že ta hezká dětská dílka roztála příliš brzy.

Held Muzeum, kde si samy vyzkoušely malování masopustní
masky. Ve středu si ji pak každý nasadil při masopustním reji.
V tento den nechyběly ke svačině tradiční masopustní koblížky,
pro děti bylo připraveno množství her, tanec a zakončení
„pohřbíváním basy“. Celý masopustní týden byl provázen lidovými říkadly, písněmi a veselými hrami.

17. ledna zahájilo 25 dětí různých věkových skupin plavecký
výcvik ve Stráži pod Ralskem. Místní plavecký bazén Panda
sport se stal osvědčeným místem pro získání základních plaveckých dovedností pro předškolní děti, a proto tam vyjíždíme
s výjimkou jednoho roku již několik let. Odborné vedení, bezvadná organizace, individuální citlivý přístup k dětem, velké
množství lákavých barevných pomůcek a motivace hrou, to vše
je zárukou kvalitního plaveckého výcviku pro předškolní děti,
které bez zábran a strachu vše prožívají jako zábavu a vždy se na
plavání těší. Aktivní prožívání, radost a rozzářené oči dětí jsou
toho důkazem. Poslední sedmá lekce bývá pro děti rozloučením
s překvapením v podobě „mokrého“ vysvědčení.
Radostné sportování bylo v druhé polovině února doplněno
veselými lidovými tradicemi v období masopustu. V týdnu od
18. do 22. února jsme prožívali náš masopust v mateřské škole.
V pondělí děti dvou tříd (motýlci a broučci) navštívili Eduard

Zmíněnými činnostmi, které pro děti připravujeme, se snažíme vytvářet kladný vztah k pohybu a sportu a dostávat do povědomí zvyky lidových tradic tak, aby se na ně nezapomínalo.
Dana Mothejzíková
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nahoře jsme se dívali na film o sluneční soustavě. Přišlo mi, jako
bych byl v kosmické lodi a pozoroval vše z vesmíru. Prostě super.
Tomáš Mejsnar 5. A

Páťáci na exkurzi v Praze
Putování po Praze
My třída 5. A společně s 5. B jsme si udělaly výlet do Prahy.
Bylo to fakticky veliké putování – chodili jsme po Praze, navštívili jsme Loretu, Pražský hrad, hvězdárnu a planetárium.
Nejvíce se mi asi líbilo planetárium. Mohli jsme si tam kupovat
suvenýry a vyzkoušet si různé vesmírné aktivity. Představte si,
že jsme se tam mohli podívat na takový dobrodružný film. Dozvěděli jsme se tam věci, které už jsme věděli, ale i ty, co jsme
ještě nevěděli. Výlet byl vážně prima, a já bych se tam chtěla
ještě alespoň jednou podívat.
Lucka Zapletalová 5. A

Prostě super
V pondělí jsme se třídou jeli do planetária. Moc se mi tam líbilo.
Nejdřív jsme byli v dolním patře, tam byly různé přístroje, které
jsme mohli vyzkoušet. Nejlepší z nich byla plechovka. Zkoušeli
jsme, kolik by vážila na jednotlivých planetách. V druhém patře

První vystoupení tanečního
kroužku
Nově vzniklý taneční kroužek měl své první vystoupení na
setkání se seniory ve školní jídelně 21. ledna 2013. Vystupoval
s country tancem Polámal se mraveneček. Naše druhé vystoupení bylo 9. února na hasičském plese ve Velenicích, kde mladí
tanečníci předvedli i druhý discotanec.
Členy našeho souboru jsou:
prvňáčci: Krejčíková B., Krejčíková N., Lochmanová A., Měchurová A., Sláma O., Šimková A., Řehořková A., Řehořková
Z., Zárubová T.
druháci: Danielová V., Kodýtková D., Marklová L., Miklovičová
N., Pavelková A., Picková M., Pokrivčáková N., Sazamová A.,
Štekerová A., Vošvrda P.
třeťáci: Gabrielová K., Měchurová A.
čtvrťáky zastupuje Zárubová K.

Další vystoupení nás čeká na městském plese v Zákupech.
Mgr. K. Řehořková

DD a DPS Zákupy informují
V letošním roce oslaví
náš Domov důchodců významné výročí. V červnu
uplyne 10 let od jeho uvedení do provozu. O tomto výročí budeme informovat
v některém dalším čísle ZZ.
Jsem rád, že v tomto
významném roce pro Domov důchodců, mohu informovat o výročí daleko významnějším jak pro Domov,
tak i pro celé Zákupy.

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

V pondělí 4. března 2013 se paní Antonie
Bečková, klientka z Domova důchodců,
dožívá

100 let
Paní Bečková se narodila v obci Stratov
v okrese Nymburk. Na Českolipsko, konkrétně do České Lípy se s rodinou přestěhovala
v 60. letech minulého století z Příšovic. Bydlela v Sokolské ulici nedaleko tamních lázní.
Když pak se část ulice bourala, přestěhovala
se nedaleko do bytu u vodního hradu. Když
se okolí vodního hradu na konci 90. let rekonstruovalo, přestěhovala se do Domu
s pečovatelskou službou na Ladech. A z DPS
pak 27. 2. 2007 přišla k nám do Domova
důchodců v Zákupech. Celý život byla vždy
5

vitální a velmi aktivní. Po příchodu do České
Lípy pracovala jako dělnice v nůžkárně MIKOV v Dubici. Ani v důchodu pak nezahálela. Chodila uklízet právě do lázní, kde nedaleko bydlela. Mezi její koníčky patřilo
háčkování a hlavně četba (románky). I při
pobytu v DPS zůstávala aktivní a pomáhala
spolubydlícím. Zajímala se o politiku a dění
ve veřejném životě kolem.
Vychovala dva syny (bohužel už zemřeli), má 5 vnoučat, 10 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Svou aktivitu a vitalitu uplatnila
právě i v péči o svá vnoučata a v 85 letech
ještě i vypomáhala s pravnoučaty.
Šest posledních let paní Bečková strávila
(Pokračování na stránce 6)
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(Pokračování ze stránky 5)

v našem Domově. Stále má svoji tichou
a klidnou povahu, pro kterou je mezi
ostatními klienty oblíbená. Stále nás
všechny udivuje i ve svém pokročilém
věku svojí vitalitou. Stále ještě je schopná
chůze, i když raději pouze s doprovodem.
Ráda se také účastní různých posezení
a akcí ale už jenom u nás v Domově.

březen 2013
Když je na jaře a v létě teplo a sluníčko,
určitě nechybí venku, kde sedává
s ostatními klienty na čerstvém vzduchu.
Nejspokojenější ale je, když si odpoledne
po obědě může dopřát svoje oblíbené
kapučíno a k němu dobrý koláček.
Vedení Domova společně s vedením
města pořádá na počest výročí paní Bečkové dne 4. 3. 2013 i za účasti rodiny

malou oslavu. O průběhu oslavy budeme
informovat v příštím čísle.
Popřejme paní Bečkové k významnému jubileu hlavně hodně zdraví, ať ji
vitalita ještě dlouho neopouští a je
v našem Domově spokojená a šťastná.
Ing. Jaromír Misík,
ředitel DD a DPS Zákupy

KRONIKA MĚSÍCE
ÚNOR

KALENDÁŘ MĚSÍCE
BŘEZEN

6. února se na základní škole konal zápis budoucích prvňáčků.
8. února předvedli zákupští ochotníci svůj Kabaret v Mimoni.
11. – 16. února proběhl Zákupský masopustní týden.
16. února jsme se bavili při V. zákupském masopustu.
16. února zákupští ochotníci bavili svým Kabaretem občany
Novin pod Ralskem.
24. února se uskutečnil tradiční ples baráčníků.

10. března pořádá KSČM a LKŽ ve školní jídelně MDŽ
15. března pořádá město Zákupy v kulturním domě městský karneval.
23. března pořádá město Zákupy v kulturním domě dětský
karneval.
23. března se od 17 hod. uskuteční předvelikonoční koncert vokálního souboru Hvězda v kostele sv. Fabiána a Šebestiána.
25. 3. – 29. 4. pořádá Eduard Held Muzeum akci pro děti:
Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka.

KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE BŘEZEN
12. 3. 1938 anšlus Rakouska (75)
+ český literární dramatik, kritik, básník Otokar
Fischer
13. 3. 1918 skončila bitva u Bachmače (československé legie
v Rusku) (95)
14. 3. 1883 * malíř Otakar Nejedlý (130)
+ Karel Marx
1953 + Klement Gottwald (60)
15. 3. 1898 + anglický vynálezce Henry Bessemer (115)
1938 popraveni v SSSR N. I. Bucharin a A. I. Rykov (75)
1983 + Oldřich Nový (30)
16. 3. 1820 * spisovatel Beneš Metod Kulda.
17. 3. 1713 byl popraven Juro Jánošík (300)
18. 3. 1923 zahájeno vysílání Čs. rozhlasu (90)
1983 + spisovatel Ludvík Aškenázy (30)
19. 3. 1553 + kronikář Václav Hájek z Libočan (460)
1813 * cestovatel David Livingstone (200)
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
Den frankofonního společenství
1828 * norský dramatik Henrik Ibsen (185)
1933 * herec Luděk Munzar (80)
21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
1768 * francouzský matematik a fyzik Jean Baptiste
Joseph Fourier (145)
1953 * zpěvák Dalibor Janda (60)
22. 3. Světový den vody
1808 + národní buditel Václav Matěj Kramerius (205)
1918 * režisér Emil Radok (95)
1953 * Dagmar Veškrnová Havlová (60)
24. 3. 1913 + Bohumil Hanč (lyž. závodník) a jeho přítel
Vrbata na prvním ročníku Krkonošské padesátky (100)
1948 první pokusné televizní vysílání v Praze (65)
25. 3. 1053 + sv. Prokop, první opat sázavského kláštera (960)
1878 * atlet - diskař František Janda –Suk (135)
1918 + francouzský hudební skladatel Claude Achile
Debussy (95)
1928 * český dirigent Zdeněk Košler (85)

Měsíc internetu
1. 3. 1833 byla založena Jednota pro povzbuzení průmyslu
v Čechách (180 let)
2. 3 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem (555)
1978 odstartovala kosmická loď Sojuz 28 s čs.
kosmonautem Vl. Remkem na palubě (35)
3. 3. 1798 * vynálezce ruchadla František Veverka (215)
1883 * fotograf František Drtikol (130)
1888 * spisovatel a dramatik František Langer (125)
1903 + český politik František Ladislav Rieger (110)
4. 3. 1678 + hudební skladatel Antonio Vivaldi (335)
1948 * automobilový závodník Karel Loprais (65)
5. 3. 1943 + literární kritik Bedřich Václavek (70)
1953 + J. V. Stalin (60)
* Jan Ruml
6. 3. 1928 *nositel Nobelovy ceny za literaturu 1982 –
kolumbijský spisovatel Gabriel Gárcía Márquez (85)
1933 + americký politik českého původu, chicagský
starosta Antonín Josef Čermák (80)
1968 + hud. sklad. Iša Krejčí (45)
7. 3. 1908 vyjela první autobusová linka v Česku (Praha
Malostranské nám. - Pohořelec) (105)
1928 zahájila Čs. letecká společnost pravidelné lety
do zahraničí (85)
8. 3. 1348 vydal Karel IV. zakládající listinu Nového Města
pražského (665)
1858 * italský hudební skladatel Ruggiero Leoncavallo
(155)
1943 podstoupili českoslovenští vojáci v SSSR svou
první bitvu - bitva u Sokolova (+ Otakar Jaroš) (70)
9. 3. 1903 * slovenský spisovatel Fraňo Král (110)
1913 řekl Max Planck: „Tam, kde končí fyzika, začíná
Bůh.“ (100)
10. 3. 1918 začala bitva našich legionářů u Bachmače (95)
1948 + ministr zahraničí Jan Masaryk (65)
11. 3. 1848 se konala schůze lidu ve Svatováclavských lázních
v Praze - začátek revoluce 1848 (165)
1908 + český architekt a mecenáš Josef Hlávka (105)

(Pokračování na stránce 7)
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1868 * ruský spisovatel Maxim Gorkij (145)
1983 * sochař Břetislav Benda (30)
1988 + český spisovatel a cestovatel Ladislav Mikeš
Pařízek (25)
29. 3. 1928 * hud. sklad. Václav Felix (85)
30. 3. 1853 * holandský malíř Vincent van Gogh (160)
1968 byl zvolen prezidentem Ludvík Svoboda (45)
31. 3. 1948 + spisovatel a novinář Egon Erwin Kisch (65)
1973 + spisovatel Ota Pavel (40)
1978 + fotograf Karel Hájek (35)

(Pokračování ze stránky 6)

26. 3. 1348 položen základní kámen Nového Města pražského
(665)
1928 +Vendelín Budil - významný český divadelník (85)
1938 * herečka Jana Hlaváčová (75)
1943 popravena nacisty Marie Kudeříková (70)
27. 3. Mezinárodní den divadla
1968 + první kosmonaut světa Jurij Alexejevič Gagarin
(45)
28. 3. Den učitelů
1848 vydán císařský patent o zrušení roboty (165)

„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
8. 3. 1733 byla v Zákupech sťata mečem Kateřina Meltzerinová u Podešína za krádež kostelního obrazu. Její hlava byla spálena
na hranici. (280 let)
8. 3. 1953 se na náměstí uskutečnila tryzna za zemřelého J. V. Stalina. (60)
10. – 12. 3. 1883 se uskutečnila v Zákupech návštěva korunního prince Rudolfa. (130)
15. 3. 1953 se na náměstí uskutečnila tryzna za zemřelého K. Gottwalda. (60)
16. 3. 1978 účinkovali na zámku v rámci Zákupských hudebních večerů sólisté ND Machotková a Zítek. (35)

VÝZNAMNÁ ZÁKUPSKÁ KULATÁ VÝROČÍ ROKU 2013
V roce 1913 byla zahájena a ukončena stavba městského vodovodu. V témže roce byly Zákupy elektrifikovány. (100 let)
15. 6. 1573 udělil arcibiskup Antonín z Prahy v Zákupech svátost biřmování. Zdeněk Berka z Dubé pro tu příležitost svolal
faráře ze svého panství do Zákup k jednání o ochraně katolické církve. (440 let)
25. 6. 1923 byl založen český ochotnický kroužek při odboru Národní jednoty severočeské. (90 let)
2. 8. 1963 byla zrušena škola v Božkově. (50 let)
1. 9. 1963 se začalo učit v dokončené části nové školy na sídlišti. (50 let)
2. 9. 1573 vyhořel zámek. (440 let)
6. 11. 1743 byla zcela odstraněna poslední šibenice v Zákupech poražená větrem. (270 let)

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na březen a duben
(Změny v termínech či konání jednotlivých akcí vyhrazeny)

Vysvětlení použitých zkratek:
KZ = KULTURA ZÁKUPY o. s., DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy o. s., VDOB = Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, MV = místní výbor, OV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní organizace Českého
svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz zahrádkářů, EHM = EDUARD HELD MUZEUM, SD = Společné dědictví o. s.

25. 3. – 29. 4. pro děti: Namaluj si svou kraslici a velikonočního zajíčka
10. 3. ve školní jídelně oslava MDŽ
15. 3. městský karneval
23. 3. dětský karneval
23. 3. v 17:00 hod. předvelikonoční koncert vokálního souboru Hvězda v kostele
soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno
30. 4. pálení čarodějnic
Přednáška pí Kopalové
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EHM
KŽ a LKŽ, KSČM
město Zákupy
město Zákupy
SD
OV Kamenice
město Zákupy; MV Nové Zákupy, OV
Božíkov
KŽ a LKŽ

Zákupský zpravodaj

V. ZÁKUPSKÝ MASOPUST
Pozdraven buď hospodáři,
ať svítí úsměv na Tvé tváři.
Právě přišel průvod masek,
aby se tu chvíli zasek.
Z náměstí k vám přišel průvod,
bude sranda „to jsi uhod“.
Nejdřív píseň a pak tanec,
jdeme k tobě na dlabanec.
A až bude po tanečku,
tak nám nalej kořalečku.
Za vše pěkně děkujem,
blahobyt Ti vinšujem.
(převzato a poupraveno)
O víkendu jste možná zaslechli i tuto
rýmovačku.

březen 2013
Masopust se slaví v posledních letech
v mnoha obcích, Zákupy nejsou výjimkou, letos již po páté. Při organizaci spolupracovaly místní sdružení a spolky, žáci
základní školy, město Zákupy a Muzeum
Eduarda Helda. Na náměstí, kam dorazili
prodejci se stánky, vyhrávala živá hudba.
Od půl jedné proběhla prezentace masek
a ve dvě hodiny vyrazil do ulic pestrý
průvod masek, v němž opět nechyběl ani
starosta města Ing. Lípa. Ovšem až poté,
kdy symbolicky správu města odevzdal
s květnatým proslovem vládci Masopustovi. Do masopustního průvodu přišlo 72
masek a po jeho skončení vybrala porota
z každé kategorie ty nejhezčí a nejzajímavější.
Od
těch
opravdu
nejmenších
v kočárku, po předškoláky, školáky, skupinové masky a dospěláky.

Před polednem se mohli přihlásit zájemci do soutěže v pojídání plněných
knedlíků, letos i v kategorii dětí. Dle spolehlivého svědectví účastníků byly knedlíky plněné masem a se zelím výtečné.
V bývalém kulturním domě se souběžně
konaly hojně navštívené zabijačkové hody. Počasí nám přálo, jak jsme zjistili.
Přestože stánkaři od Litoměřic a Mělníka
zažili cestou do Zákup sněhovou kalamitu, nám spadlo pár vloček až pozdě odpoledne. Po masopustu máme před sebou
6 týdnů, během nichž má každá neděle
svůj název. A můžeme se těšit na další
svátky provázené tradičními zvyky, a to
svátky jara - Velikonoce.
Květa Kňobortová,
o. s. Kultura Zákupy

Mohu zákupské občany uklidnit. Město má stále kulturní dům
v Nádražní ulici, nikomu ho neprodalo, pouze pronajalo. Psát
o bývalém kulturním domě je nesmysl. Můžeme hovořit o bývalé Turnhalle, tělocvičně, či sokolovně, z níž byl kulturní dům
(i když nepříliš šťastně) na přelomu 80. a 90. let přestavěn.

Máme ještě kulturní dům?
To je otázka, se kterou se na mě v posledních dnech obrátilo
několik zákupských občanů. Vedla je k ní pozvánka, kterou většina Zákupáků našla ve svých schránkách „Zveme vás na pravou
českou zabijačku pořádanou 16. 2. 2013 Music Clubem Zákupy
(bývalej Kulturní Dům)“ – text je zde reprodukován beze změny.

(Pokračování na stránce 9)
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jekt, kde je možné v Zákupech pořádat taneční zábavy, plesy
a další společenské a kulturní akce počínaje školní akademií
a konče divadelním představením. Město rozhodně nemá
v úmyslu objekt prodat, naopak počítá s jeho rekonstrukcí.

(Pokračování ze stránky 8)

Pozvánka měla znít takto: „Zveme vás na pravou českou
zabijačku pořádanou 16. 2. 2013 Music Clubem Zákupy
v Kulturním domě Zákupy“. Kulturní dům je a zůstává kulturním domem. I když ve stavu, kdy moc kulturně nevypadá (viz
více než rok staré potrhané plakáty na oknech sálu – nájemce byl
již několikrát vyzván k jejich odstranění), je to stále jediný ob-

Mgr. J. M. Šimek,
předseda komise pro kulturu a cestovní ruch

Římskokatolická farnost Zákupy

Poutní slavnost - ohlédnutí

Postní doba a Velikonoce
Přehled bohoslužeb:
28. března Zelený čtvrtek
29. března Velký pátek
30. března Bílá sobota
31. března Velikonoční neděle
1. dubna Velikonoční pondělí

Svátek svatých Fabiána a Šebestiána, nebeských patronů
města Zákup a okolí, připadl v letošním roce přesně na neděli
20. ledna. Slavnostní poutní mše svatá byla o to radostnější.
Celebroval ji otec Davídek, biskupský vikář z Litoměřic,
který se nedávno vrátil z Říma. Ve své promluvě se mimo jiné
zmínil, že Zákupy mají dokonce dva patrony a přímluvce v nebi.
K slavnosti přispěli i zpěváci z České Lípy.
Po bohoslužbě tradičně pozval otec Grzegorsz všechny přítomné a jmenovitě zástupce města Zákup, pana starostu Ing.
Lípu, na malé posezení při kávě, čaji a vínečku na faru do tepla.
I toto setkání se zdařilo, vytvořila se příjemná nálada, dokonce
se i zpívalo.

16:00 hod.
16:00 hod.
17:30 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.

Pozvánka
V sobotu 23. března 2013 v 17:00 hod. vás všechny srdečně
zveme do kostela sv. Fabiána a Šebestiána na koncert pěveckého
souboru Hvězda z České Lípy. Zazní skladba Stabat Mater
a další skladby starých i současných skladatelů. Dobrovolné
vstupné bude věnováno na opravu kostela.

Farníci

K U LTU RA

rubriku řídí Mgr. Jiří M. Šimek

Město Zákupy pořádá

14. MĚSTSKÝ KARNEVAL
v pátek 15. března 2013 od 20:00 hodin
v kulturním domě v Zákupech.

K tanci a poslechu hraje SEPTIMA (sál) DISCO (salónek)

SLOSOVATELNÉ CENY
Soutěž o nejhezčí masku
Masky obdrží poukázku v hodnotě 50,-Kč na občerstvení.
Vstupné 150,- Kč (sál)
100,- Kč (salónek)
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Město Zákupy zve na
DĚTSKÝ KARNEVAL
s ŠÁŠOU VÁŠOU

v sobotu 23. března 2013 od 15:00 hodin
v kulturním domě v Zákupech
SOUTĚŽE O CENY
soutěž o nejhezčí masku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

rubriku vede G. Štummerová

Dne 19. února 2013 oslavila
paní Zdeňka Černá
z DD a DPS Nové Zákupy
91. narozeniny.
Vedení města oslavenkyni popřálo
mnoho zdraví,
předalo kytičku a poté se paní Černá podepsala do kroniky města.

ZÁKUPSKÁ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Český zahrádkářský svaz
zve občany města Zákupy a přilehlého okolí na přednášku redaktora časopisu Zahrádkář,
známého odborníka na ochranu rostlin, rostlinolékaře pana RNDr. Stanislava Pelešky.
Přednáška s odpověďmi na zvídavé otázky se bude konat 16. března 2013 od 10 hodin ve školní jídelně v Zákupech.
Všechny srdečně zveme.
10
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DOPISY, OHLASY, NÁZORY

rubriku vede Mgr. J. M. Šimek

(Názory obsažené v této rubrice jsou názory pisatele a nemusejí být nutně v souladu s názory redakce ZZ. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky jazykově upravit a v případě nutnosti zkrátit.)

Posmrtná vzpomínka na
dobrého přítele a partnera
Dne 2. ledna po dlouhé nemoci zesnul
můj dlouholetý milý přítel, náš věrný partner v Zákupech, veterinář pan MVDr. Ota
Daníček. Narodil se v Zákupech dne 2.
června roku 1929 jako první syn německé
maminky a českého otce.
Jako děti jsme se už znali v Zákupech.
Ota byl o dva roky starší než já a tehdy se
pro mne počítal již k „větším“ klukům, kteří
byli námi „mladšími“ respektováni a také
jsme na ně žárlili. Za války Ota chodil do
německého gymnázia v České Lípě. Otův
mladší bratr Rudolf býval se mnou ministrantem v zákupském kapucínském klášteře.
S vyhnáním Němců v letech 1945-1946 se
cesty našich rodin rozešly. Daníčkovi směli
zůstat v Zákupech.
Po válce Daníčkovi byli v Zákupech
jednou z hlavních adres pro návštěvníky
z Německa. Po politickém zvratu roku 1990
mnozí bývalí němečtí obyvatelé Zákup svou
starou vlast navštívili. Pro ně býval Ota
skutečným partnerem. Protože zvládal něm-

činu jako češtinu, rád posloužil německým
návštěvníkům nejen coby průvodce a tlumočník, ale také byl nejlepším zprostředkovatelem ve styku s úřady a s vedením města.
Roku 1991 přišli do Zákup někteří někdejší Otovi spolužáci s nápadem uskutečnit
v Zákupech setkání tehdejší školní třídy.
Poradili se s Otou a ten šel s nimi na radnici.
Tam panu starostovi Patočkovi přednesli
svou prosbu. Když se Ota za své přátele
zaručil, starosta takovému setkání řekl ano,
a tak se TREFFPUNKT REICHSTADT
skutečně zrodilo. Původní třídní sraz se
nakonec vyvinul v náš čtyřdenní svátek
v Zákupech a setkání se zástupci města a
českými hostiteli, při kterém německým
účastníkům Ota a Hana zprostředkovali
ubytování.
To bylo německo-české porozumění
v praxi.
Při přípravě a uskutečnění těchto každoročních setkání Ota nesl rozhodující zátěž,
přičemž byl vždy účinně podporován svou
manželkou Hanou. Jak já jsem se potom
spolupodílel na organizování těchto setkání,
rozvíjela se také dlouholetá korespondence
a velice plodná spolupráce mezi Otou a

mnou. Vždy býval mým dobrým rádcem, od
něhož jsem se mnoho naučil.
Ota účinně spolupracoval při získání
finančních prostředků na restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí
v Zákupech v letech 2006-2007. Při slavnostním vysvěcení a předání obnoveného
pomníku veřejnosti v září 2007 byla MVDr.
Otovi Daníčkovi udělena cena za zásluhy od
města Zákupy.
V důsledku těžké nemoci už Ota žel
nemohl být přítomen na slavnosti inaugurace Kříže smíření v našem rodném městě dne
9. září 2012. Ale on měl na tomto smíření
mezi Čechy a Němci obrovský podíl. Za to
mu patří naše srdečné poděkování. To říkám
nejen jménem svým
a své paní, ale i
jménem mnoha bývalých německých obyvatelů Zákup a okolí, kteří Otu znali, oceňovali a s láskou se zúčastňovali TREFFPUNKT REICHSTADT.
Moc nás to bolí, že jsme se museli loučit
s Otou Daníčkem. Budeme ho velice postrádat. Jeho manželce Haně a celé velké rodině
Daníčkových náleží naše soustrast.
Bernhard Kirschner, Düsseldorf

Reakce na článek Mgr. Jiřího M. Šimka ,,O jednom výročí“ uveřejněném v Zákupském zpravodaji
V životě není nikdy nic jen černé nebo bílé. Tak je to i
s únorovými událostmi roku 1948. V roce 1946 se konaly první
volby po válce. Na základě výsledků voleb, ve kterých vyhrála KSČ,
vznikla vláda Národní fronty, která byla složena ze všech tehdy
povolených politických stran s předsedou vlády Klementem Gottwaldem. Na přelomu roku 1947-48 docházelo ve vládě ke sporům.
Spory vyvrcholily odvoláním některých velitelů SNB ministrem
vnitra. Na základě tohoto odvolání ministři za národní socialisty,
lidovce a slovenské demokraty podali demisi a požadovali na prezidentu Benešovi, aby na základě této demise odvolal vládu a jmenoval úřednickou vládu. Předseda vlády Gottwald tento požadavek
odmítl s tím, že ve vládě zůstala většina (vedle komunistů i sociální
demokraté, Jan Masaryk a generál Svoboda) a že je schopen vládu
doplnit ze stran, jejichž ministři odstoupili, což se mu zdařilo a 25.
února 1948 předložil prezidentu Benešovi návrh doplněné vlády,
který Beneš přijal a podepsal demisi odstoupivších ministrů. Nejednalo se tedy o puč, ale změnu podle tehdejších zákonů. Ministři,

kteří podali demisi, podcenili nejen tehdejší politickou situaci
v Československu, ale i ve svých politických stranách a to byla příčina jejich politické prohry.
Na podporu požadavků KSČ proběhla celá řada demonstrací,
podpůrných stávek a schůzí. Vládu podporovaly odbory a podpořil ji
i sjezd zemědělských komisí, které požadovaly dokončení pozemkové reformy a znárodnění. Tyto zákony byly přijaty hned v březnu.
Rovněž byly přijaty zákony o všeobecném zdravotním a sociálním
pojištění a další zákony. Zákony o všeobecném zdravotním a sociálním pojištění jen s určitými změnami platí v podstatě dodnes.
Bohužel, s postupujícím časem, vznikem železné opony a
i vlivem tehdejšího vedení SSSR byly přijaty i zákony na ochranu
republiky, které umožňovaly represi proti všem nepohodlným lidem,
o čem píše Mgr. Šimek. S těmito represemi se dnešní KSČM neztotožňuje, jak se již několikrát vyjádřila a veřejně omluvila.
Výbor ZO KSČM v Zákupech

Milé kuchařky,
taky se vám stává, že potřebujete veku na chlebíčky nebo bagetu? Nezbývá než se vypravit do obchodu, ale nikdy nemáte jistotu,
že se vrátíte s požadovaným zbožím. Pokud se vám ale nechce, zkuste recept, který vám nabízím. Mám s ním dobré zkušenosti
a už velmi dlouho veky nekupuji.
O pečení baget jsem už četla poměrně dost, ale tento recept mě zaujal jednoduchostí. Pokud používáte domácí pekárnu, tak je to
pro vás hračka.
Francouzské bagety
300 ml vody, 1 PL medu, 1Č soli,1 ČL cukru, 540 g polohrubé mouky, 1 balíček sušeného droždí (můžete použít i čerstvé)
Z vykynutého těsta vytvarujeme 3 – 4 bagety nebo 2 veky. Dost nabudou! Vrchní stranu šikmo nařízneme a necháme cca 30 minut
kynout. Povrch potřeme 1 dl mléka smíchaného s trochou cukru. Pečeme ve vyhřáté troubě 20 minut při teplotě 200 st.
Mgr. J. Šimková
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S PO RT
Všichni závodníci budou odměněni domácí jitrnicí!
Upozornění: nelze použít tretry /rozběh po parketách/
Těšíme se na Vaši účast!

JITRNICOVÁ LAŤKA 2013 XXXI.ročník
Pořádá ZŠ a MŠ Zákupy ve spolupráci s TJ a městem Zákupy
Místo:
sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy
Termín:
neděle 24. 3. 2013 od 8:30 hodin
Prezentace: od 8:00 hodin
Kategorie: závodí se ve všech věkových kategoriích
Ceny:
první tři závodníci v kategorii obdrží diplom
a věcnou cenu

Orion florbal CUP –
úspěch žáků
Naše škola je tradičním účastníkem
této celostátní soutěže školních florbalových družstev. Letošního ročníku se
účastnilo více jak tisíc základních škol.
Přestože florbal je na naší škole pouze
doplňkovým sportem, dosahujeme pozoruhodných výsledků. Byli jsme velmi
úspěšní v okresních kolech, kterých se
zúčastnila většina základních škol okresu
Česká Lípa: kategorie 6. - 7. třídy D – 3.
místo, kategorie 6. - 7. třídy CH – 1. místo, kategorie 8. - 9. třídy D – 1. místo a
kategorie 8. - 9. třídy CH – 5. místo. Dvě
naše družstva z 1. míst postoupila do krajských kol soutěže.
Chlapci ze 6. - 7. tříd sehráli krajské finále v městské hale v Jablonci nad Nisou
dne 22. 1. 2013. Podali opět vynikající
výkony a po třech výhrách a jedné remíze
se stali vítězi Libereckého kraje. Výsledky: ZŠ Zákupy – Sportovní gymnázium
Dr. Randy Jablonec n. N. 1:1, - ZŠ Mozartova Jablonec n. N. 3:0, - ZŠ Barvířská
Liberec 1:0, - ZŠ Lomnice nad Popelkou
2:0. Kluci postoupili do kvalifikace o
republikové finále, které proběhlo 24. 1.
2013 ve Dvoře Králové nad Labem za
účasti vítězů Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Po velmi
vyrovnaných výkonech skončili na vynikajícím druhém místě. Výsledky: ZŠ Zákupy – ZŠ Štefánikova Hradec Králové
3:2, - ZŠ Jiráskova Benešov 2:3. O tento
mimořádný úspěch se zasloužil tým ve

Za pořadatele: J. Carda,
Č. Kopřiva

složení: Marek Jakeš, Marek Mikšovský,
Jan Štummer, Tomáš Štummer, Daniel
Číž, Lukáš Klíma, Milan Voříšek, Jiří
Kohout, Radek Šefčík, Patrik Versbach,
Tomáš Kučera, Daniel Kopeš a Petr Rýdl.
Všichni tito hráči podali výborné výkony
a i přesto, že někteří jejich soupeři byli
technicky vyspělejšími týmy, naši kluci
svou bojovností, rychlostí, dodržováním
taktiky, disciplínou, kolektivním pojetím
hry a chytrostí své soupeře jak se říká
„převálcovali“. Za předvedené výkony a
vystupování během soutěže jim patří veliké poděkování. Děkujeme i rodičům, kteří
s námi jezdili a klukům fandili.
Děvčata z 8. - 9. tříd si v krajském finále

v Liberci vedla rovněž velmi dobře. Po
dvou výhrách, jedné remíze a jedné prohře skončila celkově na krásném druhém
místě. Výsledky: ZŠ Zákupy – ZŠ Lesní
Liberec 1:1, - ZŠ Studenec 7:2, - ZŠ
Smržovka 0:2, - ZŠ Dobiášova Liberec
4:1. Děvčata hrála ve složení: Tereza
Reschová, Petra Schelzigová, Karolína
Miklovičová, Tereza Kohoutová, Štěpánka Pulcová, Kristýna Mikšovská, Maryna
Popadynets, Ivana Kamenská, Radana
Rottová, Michaela Cibulková a Barbora
Zachovalová.
Čestmír Kopřiva

Oddíl stolního tenisu informuje
V krajském přeboru sehráli naši hráči další 2 utkání v domácím prostředí. S mužstvem Vesce přesvědčivě zvítězili, ale s mužstvem
Železného Brodu těsně prohráli, když své poslední utkání nedovedl k vítězství Otta Hübsch. Přesto je Otta Hübsch naším nejlepším
hráčem a také v rámci této soutěže je v krajském žebříčku jednotlivců na 2. místě s úspěšností 87,5 %. Z 56 utkání byl 49x úspěšný!! V aktuální tabulce je naše družstvo na pěkném 5. místě z 12 účastníků této soutěže.
29. 1. TJ Zákupy A – TJ Sokol Vesec A
13 : 5
Body našich hráčů: Česenek-Hübsch 1, Brůžek-Červenka 1 (čtyřhry)
Hübsch 4, Brůžek 4, Česenek 2, Červenka 1
3. 2. TJ Zákupy A – TJ Sokol Železný Brod A
8 : 10
Body našich hráčů: Hübsch 3, Česenek 3, Brůžek 2
Další dvě utkání sehrají naši hráči začátkem března v hernách soupeřů - v Liberci a v Turnově.
M. Hovorka, oddíl ST
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KIN-BALL CUP ZÁKUPY
Kin-ball se hraje v Zákupech již dva roky a místní oddíl se za
tu dobu stihl zúčastnit několika turnajů. Všechny tyto turnaje
byly organizované Českým svazem kin-ballu. V loňském roce
jsme se rozhodli uspořádat si svůj vlastní turnaj, aby si zákupští
zahráli v domácím prostředí, aby se předvedli před svými přáteli
a rodinami a abychom zjistili, zda zvládneme organizaci takového turnaje stejně dobře, jako kin-ballový svaz.
Přípravy na turnaj začaly již na konci minulého roku, samotný turnaj se pak odehrál 7. února. Záštitu nad turnajem převzal
starosta města, pan Radek Lípa. Ten nám byl velmi nápomocný
i při turnaji a za svou pomoc si zaslouží velký dík! Poděkování
patří také městu Zákupy, které na turnaj přispělo finančně a také
drobnými cenami pro všechny účastníky. Hodnotné ceny nejen
pro vítěze připravil sportovní obchod Hervis sports, díky němuž
si nakonec nikdo nepřipadal jako poražený. Dalším významným
sponzorem byla firma ML-tuning, díky které jsme mohli nechat
vyrobit trička speciálně pro tento turnaj.
Turnaje se zúčastnilo 7 týmů z různých měst Libereckého
kraje (Mimoň, Kamenický Šenov, Liberec, Český Dub).
V základní části bylo sehráno 7 zápasů, ze kterých rovnou vzešli
dva postupující (Liberec I a Zákupy II). Na třetím místě skončily
po základní části dva týmy – Český Dub a Zákupy I. Do finále
však mohl postoupit už jen jeden tým, a proto byla sehrána tzv.
náhlá smrt – zkrácená hra pro dva týmy. V té si lépe vedli domácí, a mohli tak stanout ve finále tváří v tvář svým kamarádům

z druhého zákupského týmu a zároveň největšímu favoritu, týmu
z Liberce. Celé finále bylo velmi vyrovnané, ale nakonec si
s ním nejlépe poradili Liberečtí. Konečné výsledky tedy byly:
1. Liberec I, 2. Zákupy II, 3. Zákupy I, 4. Český Dub, 5. Liberec
II, 6.-7. Kamenický Šenov a Mimoň.
Turnaj proběhl bez problémů, všichni účastníci odjížděli spokojení a to je pro nás tím nejlepším impulsem a motivací do pořádání dalších ročníků.
Nikola Melichaříková

placená inzerce
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Půjčky a úvěry
Pro zaměstnance,
důchodce, MD, OSVČ.
Nabídka platí pro Zákupy
a okolí.
Tel.: 777 329 622
placená inzerce

Prodám palivové dříví
štípané
– buk, dub, bříza, smrk,
borovice.

Doprava zajištěna.
Tel.: 737 822 266
placená inzerce

Prodej slepi če k
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční v neděli 24. března 2013
Zákupy – parkoviště u zámku – ve 14:00 hod.

Případné bližší informace tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček - nová služba
- výkup králičích kožek – cena 22 - 35 Kč/ks
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Nekola
antény
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH
PROGRAMŮ
ZE SATELITU A POZEMNÍCH ANTÉN!
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT4, SPORT, ČT24,… a stovky dalších programů a rádií.
UPC DIREKT, CS LINK, ruské a ukrajinské programy.
Prodej, montáže, servis, nízké ceny.

Kontakt: Satelitní technika
Jaroslav Nekola Tel.: 603 520 006
Božíkov 77, Zákupy
e-mail: video.sat1@tiscali.cz
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